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ביריעה הקודמת עסקנו בדעת רבי משה פרובינצאלו ,מגדולי רבני איטליה ,בה בשעה שיצא בחרי-אף
נגד חדירת שיטת המקובלים למדינה .ממנו השתלשל תגובות חריפות לשני הצדדים ,כפי שיבואר
ביריעה זו והנלוות לה.
בחזור לדבריו החריפים של רמ"פ :ושעל ידם השתלשל ההתווכחות" :איך אפשר שרשב"י יאמר כן ולא
יביא דעתו בתלמוד כאשר הביא שם )מנחות לו( דברי התנאים האחרים ...והיה ראוי שיאמר :ור"ש
אומר שיצאו גם ימי ח"ה מהנחת תפילין בהם ...וכל שכן שהחמיר בדבר עד שתלוהו בחיוב מיתה...
אלא שדברים אלו אינם עיקר ,לא בזוהר ולא במדרש הנעלם ,אלא טעות יצא מתחת ידי הכותב
והכניסום בתוך הספר ולא ממנו" .וממשיך באזהרה :ש"כל מי שאינו רוצה להניחם ,יש לב"ד לייסרו
ולהכות עד שתצא נפשו ...כדין כל מצות עשה" .תשובתו זו הופצה כנראה גם בקונטרס מיוחד .משפטים
חריפים אלו ,ביקורת חריפה נגד הזוהר ,ועולה על כולנה ,תקיפותו החריפה בעד מנהג הקדום ,ושכל
המשנה "ראוי לבית-דין לייסרו ולהכותו עד שתצא נפשו" הרתיח את דמו של תלמידו רמ"ע מפאנו,
גדול מפיצי הקבלה באיטליה ,וערך תשובה ארוכה כדי להפריך את דעת רבו.
הואיל ורמ"ע הינו אחד מהגורמים העיקריים למהפך שהתחולל באיטליה ,שדעת הזוהר חדרה אצל
עדות האשכנזים והאיטליינים ,,מן הראוי להרחיב עליו את הדיבור ולשרטט את קווי-תולדותיו.1
רמ"ע נולד בבולוניה 2בשנת ש"ח לאביו ר' יצחק ברכיה שהיה מחכמי ומעשירי העיר .בצעירותו למד שם
אצל רבי ישמעאל חנינא מוואלמונטונה .3משנת שכ"ה החל הביטחון היהודי בבולוניה להתערער ,ובשנת
שכ"ז החמיר המצב ועל יהודייה נגזר צו גירוש ,ומשפחתו ,כרוב מגורשי העיר ,עברה למנטובה .אולם

 1ביוגרפיות עליו :דוד קויפמן ) ;D. Kaufmann, Menahem Azarya et sa famille, REJ 35 (1897י"א
וואידיסלאווסקי ,תולדות רבינו מנחם עזריה מפאנו ,פיעטרקוב תרס"ד; ראובן בונפיל' ,ידיעות חדשות לתולדות חייו
של רמ"ע מפאנו ותקופתו' ,פרקים בתולדות החברה היהודית מוקדשים לפרו' יעקב כץ ,ירושלים תש"מ ,עמ' צח-קלג.
 2כלשונו בתקנה לערי איטליה בענין 'חזקה' להחזקת שולחני ]בנקאות[" :והנה ארץ מולדתי בולונייא היא היתה עיר
גדולה לאלוקים של חכמים ושל סופרים ,והיו המוחזקים בה מלוים לבדם ,"...י .זנה ,הוועד הכללי באיטליה ,כת"ע
התקופה לב-לג )תש"ח( ,עמ' .672
 3עליו במאמר ז )לך לך(.
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כעבור שנה – בקיץ שכ"ט ,4עבר לפירארה .5ובאביב של"ד עבר לוונציה.
בפרק הזמן הקצר במנטובה היה שם בנגלה תלמידו של רמ"פ ובנסתר התקשר לרבי עזרא מפאנו ,6גדול
מקובלי איטליה בזמנו ,שינק ממקובלי צפת ;7ולפי עדות עצמו למד מפיו את יסודות הקבלה .8עוד בימי
חורפו התפרסם רמ"ע כאחד מהענקים ,וזקני חכמי הדור סמכו ידיהם עליו .בראשית דרכו בתורת
הקבלה היה מעריצו של הרמ"ק ,העתיק מכתביו והפיצם בישראל .וזאת ,שוב לפי עדות עצמו ,כאשר
הגיע לאוזני הרמ"ק בצפת" :חשקי הנמרץ לאחוז בחכמה ,שלח לי ספר הפרדס ע"י אחד מתלמידיו –
שמחתי ושמחתי בו ומשם נפקחו עיני לתור לי מנוחה בשאר חיבוריו אחרי שהוא נתבקש בישיבה של
מעלה" .9דברים מופלאים אלו מהווה אינדיקציה על תגובתו המהירה של הרמ"ק לזריחת כוכבו של
רמ"ע ,שכן רמ"ק נפטר בתמוז ש"ל .10צירופם של שתי הידיעות ,כניסתו להיכל ה'קבלה' בשנת שכ"ח
מחד ,ועל הידיעה על כוכב שעולה וזוהר באיטליה שעשתה לה כנפיים בצפת מאידך ,הוא פלאי ביותר.
סביר להניח שהשמועה אודות ה'מקובל הצעיר' הגיע לצפת ע"י מורו ר' עזרא מפאנו.
תורת הרמ"ק היתה משאת נפשו .רמ"ע עשה כל טצדקי לקבל את כל חיבוריו של רמ"ק .הם עיצבו את
דמותו ואת דרך חייו .קבלת הרמ"ק ,פשטה באיטליה ,בעיקר על ידו ,11וכבשה את מקומן של שיטות
קבלה אחרות.

 4ראה אצל בונפיל ראש עמ' קיח.
 5בשנת של"א עברה פירארה רעידת אדמה קשה ,ורבים מיהודיה ניזוקו ,ורמ"ע היה 'יוצא ונכנס' לשם ,להצלה וגם
למילת ילדים ,אגרות בית קרמי ,איגרת שה.
 6עליו אצל הח' מאיר בניהו' ,רבי עזרא מפאנו חכם מקובל ומנהיג' ,ספר יובל לכבוד רבי יוסף דב סולובייצ'יק ,ירושלים
תשמ"ד ,ב ,עמ' תשפו-תתנה.
 7למד מפי המקובלים :ר' מרדכי דאטו ,ר' ישראל סרוק ,ובניהו משער שעלה לצפת ,וינק מפי האחים ר' משה ור'
אברהם גלאנטי ,שם ,עמ' תשצט-תת ,שהיו תלמידים מובהקים של רמ"ק.
העתקה של ספר הכוונות כתיבת ידו של ר' יהודה רומנו ,תלמיד האר"י ,נותרה בימינו אך ורק מהעתקת ר' עזרא
ותלמידו הרמ"ע ,ראה אצל הרב יוסף אביבי ,א ,עמ' .203
 8הקדמתו לספר פלח הרימון ,ונציה ש"ס ,דף ב ע"ב.
 9הקדמתו ,שם.
 10בספרו "קינת סתרים" מביא ר' אברהם גלאנטי )תלמידו הנאמן של רמ"ק( חידוש נשגב בסוד הכתוב "ראש פתנים
אכזר" בשם "אחד מן החברים" ,שמתוך דברי הרמ"ע במאמר חקור דין ) חלק ה פ"ח( אנו יודעים שהמכוון אליו )כותב
שם שאין טעם לחזור על הדברים אחרי שנודע לו כי כבר פורסמו ע"י ר"א גלאנטי( .ולפי דעתי ,תואר זה מלמד על
ההקשר ההדוק שהתקיים בין הרמ"ע לחכמי צפת בני חוגו של הרמ"ק ,העירני על כך מכובד הרב משה הלל שליט"א.
 11ראה יעקב בוקסנבוים )עורך( ,אגרות מלמדים ,תל אביב תשמ"ו ,עמ'  .49לאחרונה פורסם פירוש 'חנוך לנער' על
מסכת אבות מאת רבי יצחק ברכיה מפאנו ,בן אחיו וחתנו של הרמ"ע .בהקדמת בן המחבר ,היינו נכדו של הרמ"ע ,הוא
מתאר את גדלות אביו ,ובין השאר שהיה דבוק כל כולו לתורת הרמ"ק ..." :עמד איזן וחיקר ותיקן אותם ]מאמרי
חז"ל וקדמונים[ בממשל רב ממשלתו ,ואף חכמתו שעמדה לו נוסף על מה שקיבל מרבותיו ,בפרט שרוב דבריו מיוסדים
על אדני פז של גדולי עולם ,שדבריהם דברי אלקים חיים ,הם בוודאי כנתינתם מסיני ,גדול שבכולם הקדוש המקובל
האלקי כמוהר"ר משה קורדוויירו זצוק"ל בכל ספרים הרבה אין קץ שעשה בחייו ,שהשליטו האלקים לאכול
מפירותיהם ופירי פירותיהם עד עולם" ,הרב בנימין אלימלך האניג )עורך( ,מסכת אבות ,עם פירוש חנוך לנער,
ירושלים תש"ע ,עמ' .36
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בקיץ ש"ל נשא לאשה את בתו של ר' יצחק ב"ר אלחנן פואה מחכמי ריג'יו 12ועסק שם בבנקאות,13
 12רמ"ע הפליג בשבחו ,וכתב לאחד משואליו בענין שאיבת מים-שלנו" :אשר דמית לחלוק על דעת מו"ח נר"ו ,שאילו
אנו מחמירים והוא מקל ,אליו ראוי לשמוע דמרי אתרא הוא בכל הגליל" ,שו"ת הרמ"ע ,סי' לא.
בשנים ש"ל-של"ו רעשה קהילת קרימונה אודות שאלת כשרותו של ברבור שעצם הקולית ]בוקא דאטמא[ שלו נמצא
שבור ,כשהללו מתירים והללו מחמירים ,שאלה שהסעירה את רבני איטליה .בין השאר פנו לר' יצחק פאנו שהיו לו
מהלכים עם רבני פירארה לסייע בענין זה ,יעקב בוקסנבוים )עורך( ,שו"ת מתנות באדם ,תל אביב תשמ"ג ,עמ' .27
עם פטירתו הספידו אותו חכמי הדור והפליגו בשבחו .רבי שלמה יהודה קצ"ב קישר עליו הספד ,ומתוך דבריו אנו
למדים כי היה מורם מעם ,זכה לשני שולחנות ,וביתו היה פתוח לרווחה לכל מצוק" :היה שלם בתורתו שלם בחכמתו
שלם בחסידותו שלם במידותיו התרומיות וביתו היה פתוח לרווחה לכל עובר ושב .ראשון לכל דבר שבקדושה ,וצרכי
הקהילות הקרובות והרחוקות בגופו ובממונו ,עד שנוכל להחליט באמת כי זה שנים רבות לא נמצא בכל גלילות אלו
איש רשום דבר הדור ,תורה וגדולה במקום אחד כמוהו" .בהמשך הוא מעלה את הקשר בינו לבין הנפטר ,ומסיים
בנחמה בכך שהניח לאחריו משפחה מכובדת" :ותהי זאת נחמתי בקצת ,כי הגאון הנפטר גזעו בארץ יחליף כי השאיר
אחריו ברכה זרע ברך ה' ,הבנים ובראשם האלוף כמהר"ר חזקיה ,וחתנו אשר היה לו כבן ,החכם השלם כמוה"ר
עמנואל ]רמ"ע מפאנו[ יצ"ו ,אשר ימלאו מקום הגאון ז"ל בחכמה ובחסידות" )שנים עשר דרשות ,וויניציאה שנ"ד,
דרוש ה( .גם ר' יהודה מוסקאטו קשר כתרים לראשו וספד עליו" :כי ידענו מה היה לו מידיעת התורה ,ולא זז מלחבב
לומדיה חיבה יתירה נודעת ,ומעשיו רצויים בצדקה והכנסת אורחים ובזולתם מן המידות המעולות" )נפוצות יהודה,
וויניציאה שמ"ט ,דרוש לה(.
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ולמשפחתו הענפה והמכובדת היתה השפעה רבה על האזור.14
המוניטין שיצא לרמ"ע בצפת גרם לתפנית חדה בחייו ,והיא הכרתו של מרן הב"י  -רבו של רמ"'ק -
בגדלותו .את זאת אנו למדים מאגרתו של הב"י משנת של"א ,שפרסם הח' מאיר בניהו ,המופנית
ל'אלוף התורה ,למרבה המשרה ,רבה דעמיה ,מדברנא דאומתיה ,החכם השלם' רמ"פ ,שיבוא לסייע
בידו להדפיס את ספרו כסף משנה על הר"מ .15מקבילה לאיגרת זו ,היא עדותו של ר' עזריה מן
האדומים ,כי בשנת של"ד שלח רבי יוסף קארו בעל ה'שולחן ערוך' את ספרו 'כסף משנה' למנטובה "אל
הגאון ר"מ פריוונצאלו ...ואני יגעתי וברוך אלהים מצאתי הזלים זהב להדפיסו" .16את פער השנים מ-
של"א ל-של"ד ,יש להסביר בכך שרמ"פ ביקש למצוא תומכים וכן לברר תנאי ההדפסה ואם ניתן יהיה
להדפיס את הספר באיטליה ובאיזה מקום .כמובן שהדפסתו של ספר 'משנה תורה' עם כסף משנה
הייתה בחינת מבצע בעל היקף כלכלי גדול .רמ"פ ,שהיה כבר זקן בא בימים ,פנה לשני מסייעים
עיקריים ,האחד החכם הנודע ר"ע מן האדומים בפירארה שביקש הימנו לעזרתו בחיפוש אחרי מקורות
מימון להדפסת הספר ,והשני רמ"ע ,שאף הוא ישב אז בפירארה ,שישתף את עצמו בהוצאות והגהת
הדפוס ,וקיבל עליו לעסוק במלאכה .מרן לא נזקק רק לבעלי ממון אלא גם לחכמים בעלי שיעור קומה
כמותם שיתנו את דעתם על הגהת הספר ותיקונו .למוד ניסיון היה מהדפסת ספריו 'בית יוסף ו'-שולחן
ערוך' שלא נוקו משגיאות ,ביקש להגן על שלימות חיבורו בדרך החוק ולשם כך מינה בא-כוח הלא הוא
הרמ"ע מפאנו .17מפנקס המילה של רמ"ע אנו למדים שבאביב של"א עבר מפירארה לוויניציאה,18
כמובן שהסיבה לכך היא עקב עיסוקו להבאת חיבור הרמב"ם לדפוס.
 13ר' יצחק היה גם חותנו של ר' משה ב"ר שאול רפאל קרמי ,ממשפחת בנקאים חשובה בקרימונה ]רב העיר – הרב
אמפ"ך ,היה המורה של המשפחה[ .מר' משה נותרו איגרות רבות לבני משפחתו ,מהן מסר ד"ש מאת גיסו רמ"ע ,יעקב
בוקסנבוים ,אגרות בית קרמי ,תל אביב תשמ"ג ,לפי המפתח .רוב האיגרות אינן מתוארכות ,איגרת רפד כן מתוארכת
לאלול ש"ל ,וכבר מוזכר כגיסו; ולא כהשערת בונפיל )הע'  (52שנישאו בקיץ של"א.
בשנת שנ"ד היה בין משתתפי שלוחי הקהילות בפירארה וחתום כמורשה של קהילת ריג'יו ומודנה ,פחד יצחק ,אות ת',
ברלין תרמ"ה ,דף קנח-קנט.
על פי כת"י של תרגום יונתן בן עוזיאל שהיה ברשותו ,נדפס לראשונה בוויניציאה בשנת שנ"א ,וכנראה מכספי בניו ,כפי
שנאמר בהקדמה" :והתרגום הלז יוצא מבית מדרשו של הגאון המופלא כמוהר"ר יצחק פואה תמ"ך ובניו הממלאים
מקומו בעל חכמה ודעת וביראת חטא" .כ"י זה היה לעיני ר"ע ן' האדומים בעל 'מאור עינים' באמרו" :ראיתי שני
תרגומים שלמים על התורה כולה ביד הנשיאים בני פואה מריג'יו ,וכתב בשוליו שהוא תרגום יונתן ב"ע" ,מאור עינים,
פרק ט ,עמ'  .143גם ספר 'יאר' שהוא פירוש לתרגום אונקלוס ,היה ברשותו ,כפי שרשם תלמידו – ר' יעקב ב"ר עזריאל
דאיינה בסוף החיבור" :נמצא הספר הזה בבית מדרשו של הגאון כמוהר"ר יצחק פואה זצ"ל ,ולא נודע שם מחברו,"...
הרב אברהם שישא' ,ספר יא"ר הנקרא פתשגן?' צפונות ז  ,עמ' סט.
 14על משפחת פואה העניפה פרס א .יערי את השמלה ,מחקרי ספר ,ירושלים תשי"ח ,מעמ'  323והלאה; ראה עוד אצל
יעקב בוקסנבוים )עורך( ,אגרות בית ראיטי ,תל אביב תשמ"ח ,עמ'  .222משפחת פואה היתה פרוסה באזור ריג'יו והייתה
שותפת עם בנקאים אחרים בניהול בנקים .במשפחה היו כמה בשם 'יצחק' ,עובדה שמביאה לידי בלבול זיהויים.
 15יוסף בחירי ,עמ' קעז.
 16מאור עינים ,מנטובה של"ד ,דף צג ע"ב.
 17שני תומכים אלו נזכרו לטובה בידי המגיה בחלק הראשון של הרמב"ם .ברמ"ע ידבר המגיה" :והיה לנו לעינים איש
אשר רוח דעת ויראת ה' היא אוצרו ...הקצין כמהר"ר מנחם עזריה מפאנו ,פקיד מהגאון המופלא מהר"י קארו ובית
דינו ,שהשליטוהו על החבור הלז ,לסדר אופן הדפסתו ,ולהזהר עוד שלא יבוזו זרים יגיע הרב הנזכר ,בהדפסתו פעמים
אחרות עולה קמשונים וחרולים"
 18בונפיל ,עמ' קכג.
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אולם בערוב ימיו חל מפנה ניכר ונהפך לחסידו של האר"י וליתר דיוק ,לתלמידו של רבי ישראל סרוק
ודבק בו ובתורתו ,והיה מגדולי הוגי תורתו .19תולדותיו ותפיסותיו הקבליות של ר' ישראל נחקרו
בשנים האחרונות ,ובקצרה :חיבוריהם של האר"י ושומעי לקחו הגיעו אל המקובלים בני דורם ,והם
הוסיפו עליהם דברים הרבה ,עתים פירשו את דבריו ועתים הוסיפו ,ועתים אף חלקו .ראשון להם הוא
ר' ישראל סרוק ,שלימד את תורת האר"י וביאר אותה בפנים חדשות .ר' ישראל נדד בתפוצות ישראל
ממזרח ועד מערב ,ובכל מקום לימד את תורתו .הרב יוסף אביבי שיחיה חקר את מסלול חייו ואת
כתביו הרבים שהשאיר .מסקנתו :לאיטליה הגיע ר' ישראל בשנת שנ"ג ופעל בה כעשור ,עד שס"ג.
מראשוני תלמידיו היו :ר' עזרא ורמ"ע מפאנו .20ראשון מפרסמי תורתו היה רמ"ע ,בשנת שנ"ז הדפיס
שלושה מתוך עשרה מאמרות שכתב ,בספר זה הביא דברים ששמע מפי ר' ישראל.21

÷åøñ ìàøùé éáø åáø éáúë êåúî øîàî ú÷úòä ,åðàôî àøæò éáø ìù åãé áúë
 19האמת ,שרבו – רבי עזרא מפאנו העתיק מכתבי רבי ישראל סרוק ,נותרו בידינו ארבעה קונטרסים ,כתיבת ידו של ר'
עזרא ,על 'סדר האצילות' על פי שיטתו של ר' ישראל ,כת"י מנטובה) 115 ,סרט ,(2241דפים  .165-137וראה עוד מאמרו
של אלכסנדר אלטמן' ,הערות על התפתחות תורתו הקבלית של רמ"ע מפאנו' ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל3 ,
)תשמ"ד( ,עמ' .267-241
 20קבלת האר"י ,ירושלים תשס"ח ,סעיף לב .כן ינקו הימנו :ר' נתן אוטולינגו ,ר' שמעון כהן ,ר' אהרן ברכיה מודינה
ורי"א מודינה.
" 21כך היא קבלת האר"י זצ"ל מפי מורי הה"ר ישראל נר"ו ,אחד מגדולי תלמידיו שזיכני להרבה גופי תורה" ,מאמר
אם כל חי ,ח"א פרק יז .ויש להדגיש שעיקרי דבריו במאמרים אלו אינם לפי קבלת האר"י.
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רמ"ע כתב חיבורים משל עצמו ,כגון 'עשרה מאמרות' ו'אמרות טהרות' ,אבל בעיקר רכש העתקות
ורשימות כתביו של רמ"ק ואר"י ,22הגה וערך אותם ,תיקן את תוכנם וסגנונם וסידורם ,עד שנהפך
לגדול המפיצים באיטליה ,23והשפעה גדולה היתה לכך על חיי הרוח של יהודי איטליה.
במשך הרבה שנים מימי חייו היה מוכר וידוע כאחד מגדולי רבני איטליה ופעל בערי איטליה והיה
מגדולי מפיצי תורת הקבלה במדינה .24בשנים שנ"ב-שנ"ו היה בפירארה ,משם עבר לויניציאה ,שם
הרביץ תורה לרבים עד שנת ש"ס .מש"ס ועד ש"ע עשה בעיר רג'ייו ,וסמוך לשע"א עבר למנטובה ,ובה
נפטר בד' באב שנת ש"פ ,בשנת השבעים ושתיים לימי חייו.25
דרכו בשילוב לימוד נגלה ונסתר
כבר בוויניציאה החל להנהיג שני עמודי עולם בדרך הקבלה ,עבודת התפלה ,ולימוד תורה .הדפיס
סידורים ומחזורים עם הוספות קבליות ,הן בנוסח והן בכוונות וביאורים .הנהיג 'חברת השכמת
' 22אור יקר' פירוש הענקי לזוהר שחיבר רמ"ק בין השנים שכ"א-שכ"ג ,העתיק הסופר דוד ן' יעקב לשם רמ"ע מפאנו.
ובזכותו נותר בעולם! בהיות החיד"א במודינה עיין בהם .הרמ"ע מסר לאלמנת הרמ"ק  750ציקיני בעד הרשות להעתיק
את הספר .שטר הודאה נעשה על שלבי התשלום בתשרי שמ"ד ,ועליו חתמו :ר"מ אלשיך ,ר' משה די-קוריאל ור' יעקב
בירב )השני( ,שם הגדולים ,ערך אור יקר .על המשא ומתן הכספי בין רמ"ע לבין משפחת הרמ"ק ,ראה :מ .בניהו,
תולדות האר"י ,ירושלים תשכ"ז ,עמ'  ,76וחיזק את ידיו דוד תמר ,בספרו מחקרים בתולדות היהודים בא"י ובאיטליה,
ירושלים תש"ל ,עמ' .174-173
רמ"ק השאיר פירוש לתפילות ימים נוראים ,בנו ר' גדליה הוציא אותו לאור בקושטא בשת של"ו .בהקדמה לספר אור
נערב ,כותב ר' גדליה שרמ"ע תיקן את הפירוש והגיהו.
 23ניסיון ראשון לדרך כתיבת ועריכת כתביו של רמ"ע נעשה בידי הרב יוסף אביבי במאמרו 'כתבי הרמ"ע מפאנו בחכמת
הקבלה' ספונות ,ס"ח ד )יט( תשמ"ט ,עמ' .376-347
 24וכדברי תלמידו ר' שמואל משער-אריה ,שנסמך הימנו בשנת שע"ז ,בהספד שנשא עליו בט"ב שבתוך השבעה:
"וכמעט אלמלא היה הוא ,היתה משתכחת חכמת הקבלה מישראל ,כי הוא פיזר ממון הרבה לסייע בלימוד החכמה
הזו ,להביאה ממרחקים ופתח פתח לכמה תלמידים לעסוק כל אחד כפי השגתו .ונמצא רמז בדברי רבותינו בזוהר כי
באחרית הימים ,בדורו של משיח ,יהיו בקיאים בו הרבה וע"י ימך השפע ויחול רוח הקודש בדור האחרון" ,כ"י בודלי,
 ,988דף  ,309הועתק אצל בונפיל ,עמ' קיא.
 25דבר פלאי מצאנו אודות תיאור מיתתו ,עובדה שמופיעה אך ורק בספרות החסידית .הראשון שהעלה זאת הוא רבי
ברוך מקאסוב ,מדור הראשון של תלמידי הבעש"ט ,בספרו 'עמוד העבודה' המבאר את ענין 'מיתת נשיקה' ,שהיא
התפשטות הגשמיות אליה מגיע אלו המזדככים את גופם לפני קבלת עול מלכות שמים ,ונשמתם פורחת למעלה,
וממשיך" :ושמעתי וקבלתי ממגידי אמת ,שמיתת הרמ"ע מפאנו היה ג"כ מיתת נשיקה ,שהתקשר נשמתו למעלה ונפל
לארץ מושלך כאבן דומם ונשאר מת על הארץ ,יהי רצון שיהיה אחריתי כמוהו אשרי לו ,עמוד העבודה ,דרוש המחשבה,
טשרנוביץ תרי"ד ,דף קעט ע"א .וכן כותב ר' משה דוב  -תלמידו של רבי אברהם דוד אב"ד בוטשאטש בשם רבו זה ,עם
תוספת" :ששמע שהרב רמ"ע היתה פטירתו על ידי נשיקה ,שהיה לו זמן התבודדות לעורר אהבה לבורא כל עולמים,
ואמר למשמשו שלזמן מוגבל ימתין וככלות הזמן תיכף יבוא אליו ויפסיקו מדביקותו .כן נהג בכל יום .ויהיה היום והיה
שריפה בעיר ומתוך הבהלה שכח משמשו לבוא ולהקיצו ,ובא לאחר זמן ומצא אותו מת ויצאה נשמתו בנשיקה ,ברכת
אברהם ,קולומיי תרמ"ח ,דף יא ע"ב .רבה של צפת  -רבי שמואל העלר קישר את שתי המסורות יחד ,ואלו דבריו
בהסכמתו שעיטר למאמר 'ימין ה' רוממה' ,מאמר שהיה גנוז בגנזיו" :מקובל קבלה אמיתית ומובא בספרים כאשר
היה הרמ"ע מתבודד בעל עת היו צריכים לשמרו ולטרדו שלא תצא נפשו לידבק בשורשה ,ולבסוף כן היה פטירתו
ופליטת נשמתו לחיק אמו ,תהי אחריתנו כמוהו" ,חזינן שינק משני המקורות .וכן הובא בכתבי רבי יאשע מבריסק:
בשם בעל 'אוהב ישראל' מאפטא שדרך הרמ"ע היה להתעמק בענייניו עד שהגיע להתפשטות הגשמיות ,אך היה חוזר
לעצמו ,וסוף העמיק עצמו בעניינו עד שנשאר שמה והסתלק .וכעין זה שהיה אצל הרבי ר' אלימלך".
לעת-עתה לא מצאתי רמז לכך בכתבי תלמידיו ותלמידי תלמידיו של רמ"ע שהאירו את העולם.
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אשמורת הבוקר' שתפסה תאוצה בעיר .26ואילו בעמוד התורה שייכת יוזמתו לקבוע ישיבה בבית
הכנסת .על פתיחת הישיבה הודיע באיגרת ,ששלח לרבו ר' משה פרווינצאלו ,ביום א' בתמוז של"ה ,ובה
העלה ספק ,שהסתפקו בו הלומדים בישיבה בדעת 'בעל העיטור' בעניין שופר שנסדק לרוחבו; וביקש
את ר' משה לעיין בטופס ה'עיטור' שלו ולהודיעו את הגירסה המצוייה בו .27בישיבתו זו ,הנהיג סדר
לימוד מחודש ,והוא מיזוג נגלה ונסתר ,בכך שהנהיג ללמוד בקביעות מתוך ספר 'פרדס רמונים' .בכך
הפך את ישיבתו מרכז משיכה לחשובים ולזקנים מבין רבני העיר ,שבאו לשאוב מבארו ,וכפי שהעיד
זאת על עצמו בהקדמתו לפלח הרמון:
"בשעה שהיו מתכנסים חברים מקשיבים לקולי ,שלמים וכן רבים ,בימי חרפי בויניציאה ,עיר גדולה של
חכמים וסופרים ,שהם הרהיבוני ובמקום גדולתם הפליגו התמידו ענוותנותם לעיני כל ישראל ,כי
ראשיהם זקניהם נקבצו באו לי לשמוע בלומדים ]=בלימודים[ הנחמדים האלה ,ושמו פניהם אלי
לקרוא באזניהם שמועה אחת בכל יום מספר פרדס רמונים בדרך קצרה ובשפה ברורה ...ומרגלא
בפומייהו דהנהו רבנן קשישי ריח ניחוח לה' אשה .לחזקני ולאמצני במוסר הנביא 'אל תאמר נער
אנכי'" .28וכל זה מתחולל שעדיין לא מלאו לו שלושים שנה! וזו ראשית סלילת דרכו בהנהגת העם
במדינה .וכפי שמרמז בהמשך ההקדמה" :ואחריהם כל ראשי המדינות האלה בארצות מגורי בימים
ההם ובעת ההיא ,כולהו ילפי מתקנתא ,איש לא נעדר".
הערכת רבי מנחם עזריה לרבו רבי משה פרובינצאלו
בשאלה שהפנה אליו רמ"ע ,בבירור נוסחת בעל העיטור ,שהוזכרה לעיל ,מוסיף רמ"ע כמה שורות ,בהן
מבצבצות הערכתו הרבה אליו" :ומלבד מה כי לך הוחלנו לכל הדבר הקשה אתה תענה למראה עיני
שכלך הבהיר .יזהיר מחשכינו דבר יום ביומו" .פלאי ביותר ,רמ"ע מבקש הימנו שהוא יהיה לאורים
ותומים לבני הישיבה ,29ולמרות הערצה זו קנא קנאה חריפה בהגנה על מעמד הזוהר!

 26כפי שהציב תלמידו ר' אהרן ברכיה ממודינא את הסדר בספרו 'אשמורת הבקר' )מנטובה שפ"ד(" :והראשון לדבר
שבקדושה זו היה מורי הגאון מפאנו ז"ל שהוא בבחרותו התחיל להנהיג בוויניציא בק"ק איטליאנו לקום באשמורת,
ואחריהם החזיקו הרבה יחידים מקהלות איטליאה".
 27שו"ת רבי משה פרובינצלו ,סי' סב.
 28ראש הקדמה ל'פלח הרמון'.
 29שו"ת רמ"פ סי' סב ,הפלא שאת מענתו לרמ"ע רשם רמ"פ ביום ב' בתמוז ,למחרת מכתיבת שאלת רמ"ע!
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תשובת רבי משה פרובינצאלו ,העתקת הרב אי"ש ג"ר ,כשהוא מוסיף לה הקדמה :פסק הגאון המופלא
בדורו כמוהר"ר משה פרובינצאלו זצ"ל ,מצאתיו בסוף תשובותיו כ"י ע"ד מה שפסק שקבלת חכמי
ש"ס היתה שימי חול המועד הם כשאר ימי החול לענין חיוב הנחת תפילין ולברך עליהם .וכל מי
שאינו רוצה להניחם ב"ד מייסרים ומכים אותו עד שתצא נפשו .וכבר השיג עליו על כל ראיותיו
המקובל חסיד וקדוש הרמ"ע מפאנו זצוק"ל בתשובותיו סי' קח.

זהירות נפלאה וחיבה יתירה של רמ"ע מפאנו במצוות תפילין
כבר בצעירותו ,התמקד רמ"ע בזהירות עריכת התפילין ,וכפי שגילה בתשובה אחת משלו .בעקבות אחד
שהגיע מעבר לים למנטובה ,וערער על כשרותם של התפילין הנעשות באיטליה ,יצא רמ"ע להגן על
כשרותם ,ובד בבד מתאר את פעלו הרב לתיקון התפילין והפרשיות .רמ"ע מעיד על עצמו שדקדק מאוד
בסדר ואופן עשיית התפילין וצורת הנחת הפרשיות ,כיד הבקיאות הנפלאה עליו בהלכה זו על בוריה:
"יודע כל שער עמי כמה חביבה עלי מצות תפילין ,אשר לא אשא פנים לזקן יושב בישיבה אם אמצא
פסול בתפיליו ולא אעשה בנפשי שקר .אולם קובל אני על כל מי שיתכבד בתת דופי במעשה חבריו או
רבותיו ולהמיר כבודם בקלון" .אדרבה ,בדק כמה זוגות תפילין שיצאו מצפת ,ולא היה שבע רצון,
וכשאינה ה' לידו תפילין שנעשו ע"י ר' יוסף וויטאל ]אביו של רח"ו[ ,מצאו חן בעיניו.
הוא מעלה את הידוריו ,בכך שהיה לו סופר מיוחד בפירארה אשר כתב בעדו פרשיות ותיקן עבורו את
הבתים כבקשתו .ולא עוד ,אלא זיכה לכל חבריו המקשיבים לקולו בתפילין מהודרים שנעשו כמצוותו,
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ומסיים בהרגשה עצמית" :כי מי יחוש למצות תפילין מן המובחר ומי יחוס לתיקונם והידור מצוותם
חוץ ממני" ,לשון ייחודי ומרגש ביחד! בהמשך הוא מפרט ומתאר את מאמציו המרובים בזיכוי חבריו:
"אבל אני הוא המזכה ,ומזכה אני במקומי את המהדרין מן המהדרין במעשה השי"ן ע"י דפוס שהם
חוקקים בה תוכות ויריכות להשלמת צורתה בנוי מצווה" .יתירה מזאת" :ואם בזאת יאותו לו
המואסים בתפילין הבאות משם לשלוח לי הבתים אשר המה מלינים עליהם ,אולי אבחין מה בין בתים
האלה לאותם אשר ראיתי כבר".
למרות שגיבש לעצמו צורת התפילין כפי ראות עיניו ,לא חסך מאמץ וכוח להמשיך ולחקור עד מקום
שידו מגעת" :גם אחרי הסופרים המומחים לא מנעתי עצמי מן החקירה והדרישה להרבות בכבוד
שמים ובהידורם של מצוות" ,ולמרות כל חשיבותם ,מונה שורה של מקומות המצריכים תיקון.30
קנא קנאה גדולה לדברי הזוהר
מן המותר לומר שרמ"ע כיבד את הזוהר ,ודבריו היו לו לקו ולמשקולת בכל מאמריו וחיבוריו .תמיד
התאמץ להתאים כל הלכה מהתלמוד אל דעת הזוהר ויסודי הקבלה ,והיו לאחדים בידו להוציא דין
אמת לאמיתו .תפיסתו זו בולטת במיוחד בתשובתו לגבי הנחת תפילין בחוה"מ ,שמתאמץ בה להביא
ראיות והוכחות לדברי הזוהר האוסר הנחתם ,מדברי התלמוד וראשונים .את תפיסתו זו אפשר להבחן
מחתימת דבריו" :ובמה שבארנו יש בו כדי לצאת כנוגה צדקנו והמכוון מבורר בעצמו ומוכרע ממקומו
שהבבלי והירושלמי וספר הזוהר כולם אמרו דבר אחד".
ברוך שמסר כתבי רבותינו לשומרים :בגנזי הספרייה הלאומית שבירושלים )  (B 266נמצא העותק
המקורי של שו"ת רמ"ע מפאנו שהיה שייך לרבי אברהם יוסף שלום ב"ר מרדכי גארציאנו ר"מ ור"מ
מודינא .כידוע היה הרב אי"ש ג"ר מגדולי המעתיקים של כתבי חכמי איטליה ,וחיבה יתירה נודעת לו
לכתבי רמ"ע מפאנו ,כפי שניתן לראות בעותק הנזכר ,כמה יגיעות יגע והתאמץ להעתיק הוספות
ותיקונים למאות .מן הנכון להקדים ,שכבר בהדפסה הראשונה שהדפיס המחבר בעצמו ,נפלו טעויות
רבות ,שיבושים והשמטות ,ולכן הוצרך המחבר לתקן בכת"י בין השורות ובגיליונות הספר ,בהוסיפו
הגהות והשלמות לרוב ,מלאכה קשה ומפרכת ,ואת כל זה העתיק הרב אי"ש ג"ר מהעתקתו רמ"ע עצמו
וכן הגהותיו של רמ"ע שרשם בעותק של תלמידו רבי יחיאל מילי ,מח"ס תפוחי זהב .בסוף החיבור
העתיק אי"ש ג"ר את תשובת רמ"פ במילואה ,כדי להבין על מה יצא הקצף.31

 30שו"ת הרמ"ע ,סי' לח.
 31הגהות יקרות אלו שובצו לשו"ת הרמ"ע מהדורת מכון ישמח לב ,ירושלים תשס"ז.
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